
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (3) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Henrik Holm  HT17 (HT tredje året) 

Utbytesuniversitet     

Korea Advanced Institute of Technology (KAIST)  

Utbildningsprogram     

Civilingenjör i Industriell Ekonomi (CINEK) med inriktning Datateknik och Kommunikation (DKOI) 

     

     

Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) 

Innan avresa 

KAIST är ett av världens främsta universitet. Dessutom är Sydkorea en intressant marknad och ett 

land annorlunda från vårt kära Sverige. Av de anledningarna valde jag att åka på utbytestermin till 

KAIST. Den viktigaste förutsättningen för att kunna åka till Sydkorea och plugga är att man besitter 

rätt visum. Innan visumansökan kan bli godkänd, behövs ett antagningsbevis från KAIST. Det får man 

rätt smidigt när man ansöker om utbyte genom KTH. Allt som allt är själva visumansökan inte svår, 

men den kräver en del pappersarbete. När visumansökan godkänts får man åka till sydkoreanska 

ambassaden i Diplomatstaden. Visumet måste hämtas ut personligen av den som visumet är utfärdat 

till. Det var en intressant upplevelse att knacka på och bli insläppt i ambassadbyggnaden. 

För att kunna börja plugga och bo på KAIST, krävs att ett ”Certificate of Health” 

uppvisas. Det är ett formulär som alla antagna till KAIST för utdelat till sig och som kan fyllas i genom 

att man bokar tid på sin hälsocentral hemma. Innan avresan till Korea bör man även få alla 

rekommenderade vaccin. I mitt fall visade det sig att jag sedan innan hade alla vaccin, varför jag inte 

kan räkna upp de som behövs på rak arm. När jag talade med vaccinavdelningen på hälsocentralen, 

tipsade de om ett ytterligare vaccin man kan ta, men som egentligen inte är absolut nödvändigt. 

Vaccinet i fråga är mot japansk encefalit, som är en högst ovanlig virusorsakad hjärninflammation. 

Den har emellertid hög dödlighet, varför det kan vara klokt att vara på den säkra sidan och ta vaccinet.  

Ankomst 

För att kunna träffa koreanska vänner och för att se mig om i landet, åkte jag till Korea nästan två 

veckor innan studiestart. Det rekommenderas att åka några dagar innan studiestart. Många av de som 

anlände till Sydkorea samma dag som introduktionsproceduren på KAIST påbörjades var väldigt 

trötta. Mottagningen på KAIST var välorganiserad och rolig. De mottagningsevenemang och -

aktiviteter som organiseras på KAIST rekommenderas varmt. 

Ekonomi 

Som nämns ovan, pluggar jag CINEK, som tillhör ITM-skolan på KTH. ITM erbjuder ett 

resestipendium. Ansök om det för att få några extra tusenlappar till reskassan. Man hittar ansökan 

någonstans på KTH:s hemsida. Kostnaderna för boende KAIST är små. Liksom i stort sett alla andra 

utbytesstudenter bodde jag på KAIST Main Campus under utbytet. Kostnaden för att bo i studentrum 

en hel termin på KAIST låg på cirka 5 000 kronor. När det kommer till andra kostnader hade jag tre 

huvudsakliga kostnadspunkter under min tid i Sydkorea. Den första är shopping, vilket är kul i Korea. 

Utbudet i Sydkorea är stort och varierande. Jag och mina polare på KAIST spenderade många timmar 

på shoppinggatorna både i Daejeon och i Seoul. I Seoul rekommenderas särskilt Hongdae och Itaewon.  

 Det andra kostnadshålet är resande. Under utbytet besökte jag Seoul otaliga gånger. 

Innan terminen började besökte jag Busan, som är en vacker kuststad i sydöstra Sydkorea. 

Tillsammans med ett tiotal andra utbytesstudenter besökte jag även Jeju Island som kan liknas vid 

Sydkoreas Gotland (fast med vulkaner istället för raukar). Strax efter terminens slut passade jag och en 
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god vän på att besöka JSA (Joint Security Area), som är det gemensamma säkerhetsområdet beläget i 

den demilitariserade zon (DMZ) som skiljer Syd- och Nordkorea åt. Där fick man se sydkoreanska och 

nordkoreanska soldater stå mitt emot varandra. Man fick även tillfälle att stiga över gränsen in till 

Nordkorea. Utöver resande inom Korea, passade jag även på att besöka Taiwan under den koreanska 

Chuseok-högtiden. Chuseok är en högtid i Korea som inträffar någon gång under september eller tidig 

oktober. För oss innebar den en veckas ledighet, varför i stort sett alla utbytesstudenter passade på att 

resa till platser så som Japan, Filippinerna och Indonesien. Planera för Chuseok-ledigheten i god tid. 

Den sista kostnadspunkten är mat. Istället för att själv laga mat, äter man som student 

på KAIST antingen i någon av matsalarna eller snabbmatsrestaurangerna på campus, alternativ i 

någon av de många hundra restauranger som finns på gångvänligt avstånd utanför campus. Måltider i 

Sydkorea i billigare än i Sverige. Räkna med 30 kronor per måltid om du äter i skolans matsalar. 

Räkna med 50 kronor om du äter utanför campus. Efter en tids vistelse på KAIST, fattade jag tycke för 

campusets norra matsal, då särskilt matsalens ”egna” bespisning (i matsalen finns det förutom 

matsalens egna bespisning även en rad ”fristående” smårestauranger som alla har sina egna menyer 

och erbjudanden). När man tar mat i matsalens egna bespisning, kan man nämligen få påfyllning på 

flera av rätterna. Det smakar bra, kostar lite och passar väl för den som idrottar. 

Boende 

Boendet på KAIST ordnas av universitetet. Jag bodde på campus i W6-byggnaden. Boendet var jag 

nöjd med. Ännu nöjdare var jag med min rumskamrat Joel från Uppsala. Vi kom överens som ler och 

långhalm och hade väldigt kul tillsammans. Själva rummen var små, men värme och allting fungerade 

som det skulle. Tvättmaskin och vattenmaskin (för dricksvatten) fanns i korridoren. Dusch och toalett 

fanns på rummet. Efter att ha köpt och installerat en router på egen hand, hade vi snabbt nät. 

Universitetet och studierna 

KAIST är ett universitet med gott rykte. Om det kommer fram att man pluggar på KAIST, reagerar 

sydkoreaner ofta med att påpeka vilket geni man måste vara. Huruvida det faktiskt stämmer 

överlämnar vi till de lärde att tvista om. KAIST och KTH skiljer sig åt när det kommer till 

studieupplägg. I Sydkorea är närvaro oftast en del av betyget. När det kommer till tentor på KAIST, 

kan jag påpeka att det inte fanns tentor från föregående år att förbereda sig med i någon av de fem 

kurser jag läste. Det visade sig inte vara ett problem, då det gick bra på tentorna ändå. Vidare kan man 

nämna att tentorna jag skrev på KAIST inte var längre än tre timmar. Ofta räckte det med två timmar 

för att bli klar med en tenta. I flera av kurserna jag läste, hade man läxor löpande över terminen. 

Ibland gavs de ut med kort varsel. Det var ofta fallet med programmeringsläxorna i Artificiell 

Intelligens-kursen. Detta medförde att man hade bråttom att bli klar med dem. Projektarbeten hade 

jag i två av kurerna jag läste. De var intressanta och givande, mycket tack vare att mina grupper i de 

respektive kurserna var bra. Alla mina kurser lästes på engelska, förutom språkkursen i koreanska. 

Kurser 

Terminen för mitt utbyte var höstterminen under det tredje året. Som tidigare nämnt pluggar jag 

CINEK med inriktning DKOI. Kurserna som läses höstterminen tredje året inom den ordinarie 

utbildningsplanen för min kull på CINEK-DKOI är: DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande 

kurs; DD1334 Databasteknik; ME1311 Finansiering; DD1418 Språkteknologi med introduktion till 

maskininlärning; DD2395 Datasäkerhet samt ME1310 Nationalekonomi för I. De kurserna var alltså 

de jag var tvungen att hitta motsvarande kurser på KAIST för.  

Kurserna i människa-datorinteraktion, finansiering och språkteknologi hittade jag 

tillgodoräkningsbara kurser för. Kursen i databasteknik hittade jag ingen motsvarighet för på KAIST 

(motsvarande kurs på KAIST löper på vårterminen). Detta löste jag genom att istället läsa en kurs i 

Artificiell Intelligens. Inom min utbildningsplan på KTH ingår en kurs i Artificiell Intelligens som 

obligatorisk kurs under första perioden det fjärde året. Eftersom databas-kursen på KTH också löper 

under första perioden på höstterminen (fast då det tredje året), blev det här alltså en perfekt 

kompromiss. Istället för att läsa Artificiell Intelligens nästa år på KTH, kommer jag istället läsa 

Databasteknik. På så vis missar jag ingenting.  
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Det återstår två kurser: Datasäkerhet och Nationalekonomi. Eftersom de här KTH-

kurserna börjar i period 2 och avslutas i period 3 (de löper alltså över både höst- och vårterminen), 

valde jag att inte läsa motsvarigheter för dem på KAIST. Istället läste jag kurserna ”som vanligt” på 

KTH. Under utbytet gjorde jag två små arbeten i respektive kurs på distans. I nationalekonomi-kursen 

behövde jag skriva en uppsats om två ämnen som kursansvarig skickade till mig per mejl. Det tog 

ungefär två dagar att göra. I datasäkerhetskursen gjorde jag en av de obligatoriska labbarna på distans. 

Det tog också ungefär två dagar att göra. Nu, efter att ha återvänt till Sverige, kommer jag ta tentorna i 

respektive kurs i början av januari. Därefter läser jag de båda kurserna som vanligt. Allt som allt 

kommer jag inte halka efter i utbildningen. Vidare innebar utbytet inte heller mer arbete för mig än en 

termin hemma på KTH hade gjort. Här följer kurserna jag läste utomlands: 

IE566 – Human-Computer Interaction: Theory and Design 

Denna ersätter människa-datorinteraktion. Kursen innebär flera mindre läxor och avslutas med ett 

projektarbete. Läraren i kursen är engagerande och trevlig. 

CS474 – Text Mining 

Den här kursen ersätter kursen i språkteknologi. Text Mining-kursen var oerhört givande, men också 

lite tyngre än de andra kurserna. Trots detta ångrar jag absolut inte att jag tog kursen. 

CS470 – Introduction to Artificial Intelligence 

Den här motsvarar kursen i AI som jag annars skulle läsa fjärde året hemma på KTH. Den här kursen 

var dåligt upplagd. Föreläsningarna var tråkiga och tentorna hade lite att göra med vad som 

behandlades under kursen. I kursen ingick emellertid tre programmeringsläxor som var lärorika. 

MSB235 – Financial Management 

Denna ersatte kursen i finansiering. Kursen var helt okej. Man behövde lära sig en massa formler 

utantill, men det går rätt snabbt. Kursen är inte svår, men man lär sig ändå en del matnyttiga grejer. 

HSS006 – Basic Korean I for Foreign Students 

Den här kursen var halvbra. Man fick lära sig en del saker, men läxorna i kursen är onödiga och för lite 

vikt läggs på att faktiskt få lära sig använda nödvändiga uttryck till det dagliga livet. 

Staden och landet 

Koreaner i allmänhet är extremt hövliga och lätta att ha att göra med. Jag har inget negativt att säga 

om Korea. Även staden Daejeon som KAIST Main Campus ligger i var trevlig. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det sociala livet var det bästa med utbytet. Man umgås dagligen med andra studenter, främst andra 

utbytesstudenter. Eftersom i stort sett ingen på KAIST har lektioner på fredagar, blir det mycket uteliv 

och äventyr från torsdag kväll till söndag. På fritiden spenderades mycket tid på skolans gym. Det 

bästa gymmet ligger i samma byggnad som simhallen. Googla gärna det gymmet och cykla dit istället 

för att gymma på något av de sämre gymmen. Gymmet är gratis. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Köp en cykel i början av terminen. Det gjorde vi. Med cyklarna tog vi oss runt i staden och fick se det 

mesta. Ta med vinterkläder. Det blir kallare i slutet av terminen än man kan tro. Kom även ihåg att det 

är mycket varmt i början av höstterminen. När jag anlände låg temperaturen på över 30 grader. 

 


